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2.- TRETS D’IDENTITAT 
 
La  Zona Escolar Rural  (ZER) Conca de Barberà és una agrupació d’escoles on els mestres treballem amb un Projecte 
Educatiu comú.  
 

2.1.- .- LA PERSONA EDUCADORA (punts 10, 13, 17, 18 i 19 de la Carta de compromís) 

Entenem que la persona que educa és una persona real, autèntica i sense façana i es caracteritza per: 
- Confiar en l’alumne i respectar-lo, tenint en compte les seves potencialitats i limitacions.  
- Potenciar la curiositat dels alumnes pel món que ens envolta. 
- Mostrar entusiasme i interès per les aportacions dels seus/seves alumnes. Confiar en ells/elles. No sobreprotegir els 

nens i nenes, estimulant la seva autoestima i autonomia. 
- Oferir models de referència correctes. 
- Crear un ambient agradable i acollidor. 
- Vetllar perquè es compleixin els drets i els deures dels infants. 
- Formar-se constanment. 

2.2- LAICITAT, PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS 
Els alumnes han d’estar oberts a la situació de canvi que experimenta la societat, educant-los en la igualtat, la justícia i la 
llibertat. 
Els centres es manifesten laics i respectuosos amb totes les creences i cultures. 
Les escoles de la  ZER són ideològicament pluralistes. L’alumnat ha de rebre informacions objectives  que aniran  formant els 
criteris propis, necessaris per a prendre decisions lliures i responsables. 

2.3- LLENGUA D’APRENENTATGE I LLENGÜES DE TREBALL 
La llengua habitual de comunicació a les escoles és la catalana, i s’integraran els nens i nenes que no la tinguin com a 
pròpia. És element comú de cohesió i indicador d’igualtat d’oportunitats. 
Haurà de garantir-se també, en acabar l’escolarització, que els alumnes tinguin un domini correcte, oral i escrit, de la llengua 
castellana. 
La llengua catalana, la castellana i  la llengua anglesa, que s’imparteix a EI des del curs 2006-07, són considerades llengües 
de treball. 
El tractament de les llengües es troba explicitat al Projecte Lingüístic de ZER, annex a aquest Projecte Educatiu. 

2.4- COEDUCACIÓ  
Mitjançant la coeducació, s’intentarà eliminar qualsevol tipus de tracte diferencial per raó de sexe. La coeducació es basa en 
un conjunt d’accions i procediments d’actuació que promouen una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i 
l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i amb continguts 
d’aprenentatge la perspectiva de gènere.   
Al Consell Escolar de ZER (màxim òrgan de govern), hi ha un representant de coeducació, que té veu i vot. 

2.5- LÍNIA METODOLÒGICA (Punts 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15 i 18 de la Carta de compromís) 
La línia metodològica de tots els centres de la ZER s’ha concretat en un acord de criteris que parteixen d’una educació 
arrelada a l’entorn de l’alumnat i de la realitat sòcio-cultural catalana, partint sempre de l’equitat i de la qualitat de l’educació. 
Aquests acords són: 
1.- La creació d’un ambient de treball adient en el que participin mestres, alumnes i famílies.  
2.- La participació activa de l’alumnat basada en l’observació directa i l’aprenentatge significatiu i constructivista, entenent 
l’error coma font d’aprenentatge. 
3.- La utilització dels recursos metodològics que facilitin l’experiència i la vivència per sobre del coneixement teòric. 
4.- L’adquisició d’estratègies d’aprenentatge, per afavorir l’aprendre a aprendre. 
5.- La  flexibilitat en les formes d’agrupament i en la distribució del temps, permeten al màxim l’atenció a la diversitat. 
6.- L’ús de les TAC: 

- Com a eina de treball al servei del currículum. 
- Com a element motivador 
- Com a preparació per al futur laboral i social dels nostres alumnes 
- Compensant la carència de mitjans informàtics que tenen part de les famílies (fractura digital). 
- Formant usuaris crítics de la informació. 

7.- L’ús de les biblioteques com a eina de treball personal i per desenvolupar el gust per la lectura. Per aquest motiu, es 
realitzen activitats que motiven el gust per llegir de l’alumnat: visita d’escriptors a les aules, dinamització de les biblioteques 
d’aula, etc. 
8.- La consideració del català, del castellà i de l’anglès, totes tres, com a llengües de treball. 
9.- El valor de l’esforç en el treball diari i de l’autonomia personal de l’alumnat. 
10.- El treball per competències, tal i com s’estableix a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. 
11.- El treball per projectes a educació infantil ;atès que aquesta és una etapa en la que els infants aprenen d’una manera 
global. 
12.- La promoció de la creativitat i el pensament crític de l’alumnat. 
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2.6.- MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL.  
La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva de tots els sectors. Aquest aspecte 
queda garantit pel Consell Escolar de la ZER, amb representants de tots els sectors de la comunitat educativa  (pares 
d’alumnes, mestres, representants dels ajuntaments i del personal administratiu).   
De la mateixa manera, cada centre disposa del seu propi Consell Escolar, amb representació dels pares, de l’AMPA, de 
l’Ajuntament i dels mestres. 
Les escoles i la ZER afavoriran les tasques i funcions de les AMPA’s. 
El Claustre és l’òrgan tècnico-professional  i de participació dels mestres. 
Els Serveis Educatius Integrats constitueixen una extensió de l’escola a nivell d’atenció a l’alumnat. Aquests serveis 
educatius estan formats per: l’Equip d’atenció psicopedagògica (EAP), la coordinació de Llengua, interculturalitat i cohesió 
social (CLIC) ,  els Serveis Socials, el Camp d’aprenentatge i el Centre de Recursos Pedagògics (CRP).  
A més, es manté contacte permanent  amb l’àrea d’educació del Consell Comarcal i amb d’altres entitats públiques i privades 
(la ZER Poblet, les escoles i instituts de la comarca, la Universitat Rovira Virgili).  
 
 
2.7. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES (Punts de l’1 al 6 de la Carta de compromís). 
 
L’escola i la família han de transmetre els valors necessaris per a la convivència, mitjançant actituds positives i referents de 
conducta adequats, que possibilitin una convivència basada en el respecte i la cohesió social. 
És imprescindible la comunicació, col·laboració i confiança entre  l’escola i la família,  establint un diàleg directe. Aquesta 
relació la faciliten les reunions informatives i les entrevistes, els documents i circulars lliurats a les famílies al llarg del curs, la 
comunicació que s’estableix a través de l’agenda escolar., etc. 
Les famílies han de conèixer els documents de gestió i poder fer aportacions i suggeriments constructius. D’altra banda, la 
ZER vetllarà per tal que les famílies coneguin i respectin la normativa de funcionament. 
Les escoles promouran la participació de les famílies en festes, activitats esportives, tallers i altres activitats d’aprenentatge. 

 

2.8.- RELACIONS ESCOLA-ENTORN (Punt 10 de la Carta de compromís). 
Els nostres alumnes han de conèixer i valorar el nostre entorn més proper. Des de la Zona Escolar es procuraran els mitjans 
necessaris per facilitar als alumnes el coneixement de l’entorn natural i de la realitat socioeconòmica i cultural de la Conca de 
Barberà  amb actuacions que incloguin la realització sistemàtica de sortides als pobles, al Paratges naturals, a empreses de 
la zona, museus, institucions... 
Amb aquesta finalitat, el claustre de mestres de la ZER Conca de Barberà va elaborar el Projecte “Carnet de Zer”. Aquest 
projecte, concedit com a projecte d’Innovació el curs 2006, persegueix el coneixement profund de l’entorn proper a partir 
d’activitats i sortides que fomenten la motivació i la descoberta per part de l’alumnat. Aquest projecte es realitza una vegada 
al cicle a Primària i cada curs a P5. 
Les diferents escoles de la Zer també col·laboren amb les entitats de cadascun dels pobles en actes i celebracions. 
 Alhora, anualment s’edita a la Zer amb un tema diferent la revista “Punt i Seguit”, que es reparteix als diferents sectors de la 
comunitat educativa (famílies, entitats, etc.). 
A més, la ZER estableix una coordinació pedagògica amb les llars d’infants i amb els instituts de la comarca, per tal 
d’assegurar una escolarització coherent de tots els nostres alumnes. 
 

2.9.- EDUCACIÓ PER A LA PAU, LA SOLIDARITAT I LA COL·LABORACIÓ (Punt 15 de la Carta de compromís). 
La comunitat educativa de la ZER vetlla per la transmissió dels valors necessaris per a la convivència amb la integració 
progressiva d’actituds positives i formes de conducta adequades i funcionals que possibilitin una convivència basada en el 
respecte. La referència serà el treball de cada dia a l’escola i el marc estrictament legal vindrà determinat pel Reglament de 
Règim Interior de la ZER Conca de Barberà. 
En el Pla de Convivència, juntament amb el Pla d’Acció Tutorial (PAT), s’hi estableixen les actuacions que propicien una 
convivència respectuosa i d’actitud positiva envers tothom; essent la resolució de conflictes, a partir de la pràctica reflexiva, la  
millor manera de gestionar els problemes. 
 
 

2.10.- EDUCACIÓ PER A LA DIVERSITAT. ESCOLA INCLUSIVA. (punt 18 de la Carta de compromís) 
La ZER prestarà atenció especial a la diversitat dels seus/seves alumnes en tot allò que concerneix les seves capacitats 
físiques i intel·lectuals, així com a les diferències culturals i de procedència, promovent sempre actituds de respecte i 
consideració. 
La ZER aposta per una escola inclusiva on tots els seus/seves alumnes i les seves famílies hi tenen un espai obert d’acollida, 
diàleg i participació. 
Les mesures d’atenció a la diversitat seran de diferents tipus: organitzatives (intervenció de dos mestres a l’aula, 
agrupaments flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada preferentment dins l'aula ordinària o atenció fora 
de l’aula), incidint fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat. 
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S’elaboren plans individualitzats per als/les alumnes quan es considera que, per al seu progrés, són insuficients les 
adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. El pla individualitzat recull 
el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l'alumne/a pot necessitar en els diferents moments i contextos escolars. 
La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és l’òrgan que planifica, promou i fa el seguiment d'actuacions que es duen a 
terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Està constituïda per: el/la cap d’estudis, el/la mestre/a 
d'educació especial, el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social de la ZER, els coordinadors de cicle i el o 
la professional de l’equip d'orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre. 
 
Pel que fa a l’alumnat nouvingut i les seves famílies, la seva acollida està contemplada al Pla d’Acollida, que és el document 
que regeix com a protocol d’actuació davant l’arribada d’alumnat nouvingut. En aquest document, a més, s’estableix el 
procés d’acollida i adaptació dels alumnes de P3 i de les seves famílies, dels alumnes que arriben a la ZER a meitat de curs i 
de les seves famílies i fins i tot, s’hi troba recollida l’acollida que es fa als mestres nous que arriben a la nostra ZER. 
 
La ZER procurarà els recursos necessaris, la flexibilitat curricular i la coherència d’objectius. El principi que regeix la nostra 
acció educativa és l’equitat. Per tant, els processos educatius s’adaptaran a cada un dels nostres alumnes oferint-los 
individualment allò que necessiten per créixer i desenvolupar-se. 
 
 
 
2.11.- EDUCACIÓ PER A LA SALUT. 
A la ZER entenem la salut com a globalitat dinàmica de benestra físic, psíquic i social. La ZER es proposa transmetre i 
practicar hàbits saludables, fomentant estils de vida sans. L’edat escolar és un moment adequat per aprendre aquest tipus de 
coneixements, que han d’esdevenir hàbits. 
L’educació per la salut  té un tractament interdisciplinar i tota la comunitat educativa hi contribueix. Per aquest motiu, es 
realitzen diferents activitats que promouen una vida saludable: campanyes de vacunació, salut bucodental, esmorzars 
saludables, etc. 
Amb aquesta pràctica es pretén possibilitar a tot l’alumnat del complet desenvolupament físic, psíquic i social i de 
l’adquisisció d’una imatge positiva d’ells/elles mateixos/es; desenvolupar el sentit de responsabilitat individual, familiar i social 
amb relació a la salut; que reconeguin les situacions de risc i sapiguin adoptar les mesures necessàries. 
La figura encarregada de vetllar per la seguretat als centres de la zer és el/la coordinador/a de riscos laborals. 
 
 
2.12.- EDUCACIÓ MITJANÇANT L’ESPORT.  

La participació conjunta d’esportistes de les escoles de la ZER és una eina educativa molt potent, ja que prepara els nostres 
alumnes per relacionar-se en un grup diferent al del seu entorn habitual, amplia el seu cercle social i permet difondre els 
valors de l’esforç, la responsabilitat  i la solidaritat. A més, la pràctica de l’esport genera hàbits saludables per a una vida 
sana i equilibrada. El Consell Escolar de la ZER dóna suport a l’Associació Esportiva Escolar de la ZER Conca de Barberà, 
que  organitza les activitats esportives extraescolars, cercant la formació integral de l’individu.   


